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Ajutaţi să evităm iscarea unui incendiu şi urmările sale! 

Cele mai multe incendii de acasă pot fi evitate, dacă respectaţi câteva reguli importante:  

 Nu lăsaţi niciodată nesupravegheate lumânările sau focul deschis. 

 Nu fumaţi în pat. 

 Nu depozitaţi obiecte inflamabile, cărucioare de copii etc. în casa scărilor şi la intrarea în pivniţă, deoarece acestea 

sunt îndrăgite de incendiatori. 

 Nu executaţi lucrări proprii la conductele electrice etc. fără cunoştinţe de specialitate. 

 Nu acoperiţi lămpile sau radiatoarele electrice cu materiale. Materialul poate lua foc. 

 Explicaţi familiei dumneavoastră comportamentul indicat în caz de incendiu. 

 Nu parcaţi niciodată la intrarea pentru pompieri sau pe suprafeţe specificate pentru pompieri. 

 

Arde – ce trebuie făcut? 

Dacă arde, în primul rând sunaţi la pompieri la numărul de urgenţă 112. După informarea pompierilor, ei ajung în 

câteva minute. 

 

 

 

 

 Rămâneţi în locuinţă, nu încercaţi să părăsiţi locuinţa prin scară, acest lucru vă poate costa viaţa.  

 Închideţi uşa locuinţei, pentru ca fumul să nu se răspândească în locuinţă. 

 Sunaţi pompierii şi aşteptaţi la fereastră sau pe balcon. Aici veţi primi cel mai bine aer şi veţi fi observat de către 

pompieri. Vă vor salva pompierii. Cel mai adesea se utilizează în acest scop aşa numitul „cagulă pentru evacuare“. 

Acestea sunt trase peste cap şi dispun de un filtru de respirare. Prin intermediul acesteia puteţi respira chiar şi în 

spaţii pline de fum. Pompierii vă vor ghida în siguranţă pe trepte afară. Copiii sau persoanele rănite vor fi 

transportate, dacă nu pot fugi singuri. 

 Nu încercaţi să coborâţi pe o frânghie pe fereastră şi nici să săriţi pe fereastră. Pompierii vă vor ajuta şi vă salvează. 

 

 

 

 

 

 Părăsiţi cât mai repede posibil locuinţa şi adăpostiţi-vă familia în siguranţă.  

 La părăsirea locuinţei închideţi uşa, pentru ca fumul şi focul să nu se poate răspândi. Astfel vă asiguraţi ruta de 

evacuare pentru dumneavoastră şi alţii. Luaţi cheia locuinţei cu dumneavoastră. 

 Nu utilizaţi ascensoarele. 

 Avertizaţi-vă vecinii.  

 Afară sunaţi pompierii la numărul 112 şi aşteptaţi forţele mobilizate. 
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